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„One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim
– program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
w Ostrowcu Świętokrzyskim”
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Cel główny projektu: stworzenie dla 168 uczniów IV - VI PSP nr 5 w Ostrowcu Św.,

Cel główny projektu: stworzenie dla 168 uczniów IV - VI PSP nr 5 w Ostrowcu Św.,

Grupa docelowa: 168 uczniów klas IV – VI i 11 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej
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„Pomyśl- Policz – Pokaż, czyli eksperymenty w matematyce” - zajęcia dodatkowe pozalekcyjne
z matematyki.
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„Speaking English is fun! – eksperymentujemy z językiem angielskim” - zajęcia dodatkowe pozalekcyjne
z języka angielskiego.
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„Prosto do sukcesu na rynku pracy – doradztwo edukacyjno – zawodowe”.
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Dodatkowe wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów: wycieczka do Centrum Nauki „Kopernik”
oraz do British Council w Warszawie, spartakiada umiejętności matematycznych i językowych.
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Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
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Doposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej.



Doposażenie międzyszkolnej pracowni matematycznej.
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